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REGULAMENTO 

 
1º. Duração do Festival 

1) Até 31 de maio: Prazo para incrições & envio da ementa/menu (prato principal & 

sobremesa); 

2) 3 a 9 de junho: Divulgação dos restaurantes aderentes e respetivas ementa; 

3) 7, 8 e 9 de junho: Festival GEOFood, com disponibilização da ementa/menu 

apresentado em cada restaurante aderente;    

4) 10 de junho: Fecho do formulário.  

2º. Objetivos 

Com o Festival GEO Food pretende-se promover uma nova dinâmica gastronómica que cative 

o público para novos conceitos, integrando a alimentação e o território e valorizando os 

produtos regionais. Com o intuito de estimular os restaurantes a diversificar a sua oferta, 

celebrando e inspirando-se na paisagem geológica e/ou nos aspetos culturais do território do 

Geoparque Açores – Geoparque Mundial da UNESCO, o Festival GEO Food culminará na 

elaboração, por parte dos restaurantes aderentes, de menus inovadores que refletem a 

identidade da região, e oferecem ao consumidor uma erupção de…sabores, aromas e 

experiências gastronómicas! 

 

3º. Como participar  

1. Os restaurantes/estabelecimentos que pretendam participar, devem remeter a informação 

abaixo indicada, via eletrónica, para o endereço desafios@azoresgeopark.com: 

- Nome do Estabelecimento; 

- Local; 

- Contatos; 

- Logotipo (se aplicável);  

- Menu (Prato Principal & Sobremesa)  
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 O restaurante participante deve criar uma ementa/menu especial, na qual deve 

constar obrigatoriamente um prato principal (peixe, carne, vegetariano ou vegan) e 

uma sobremesa;  

 A ementa/menu deve destacar-se com pratos que valorizem os produtos locais e 

inspirados no património geológico e/ou cultural do Geoparque Açores – Geoparque 

Mundial da UNESCO, de modo que se reflita no prato;  

 A ementa/menu deve ser enviada em formato texto com indicação do nome do prato, 

pequeno descritivo, valor de cada prato e, se possível, acompanhada de fotos; 

 

2. Serão aceites as inscrições/ementas enviadas até ao dia 31 de maio; 

3. A inscrição é gratuita; 

4. Para que uma inscrição seja considerada válida, ela deverá conter todos os elementos acima 

indicados. 

4º. Responsabilidade dos Participantes 

É da responsabilidade de cada restaurante/estabelecimento aderente: 

1 – Colocar em local visível identificação de restaurante aderente do Festival GEOFood; 

2 – Manter disponível a ementa/menu especial indicada, durante o período em que 

decorre o Festival (7, 8 e 9 de junho);  

3- Cumprir com as datas indicadas no presente regulamento.  

5º. Responsabildade do Promotor 

É da responsabilidade do Geoparque Açores – Geoparque Mundial da UNESCO: 

- Divulgação do Evento; 

- Disponibilizar a identificação de restaurante aderente e demais material promocional do 

evento, a cada estabelecimento, em formato digital; 

- Design das ementas e tradução das mesmas para inglês; 

- Divulgação dos restaurantes aderentes e respetivas ementas/menus, nos seus meios de 

comunicação (website/ facebook);  

- Disponibildade para facultar informação sobre a Geodiversidade e Património Geológico dos 

Açores, que seja útil para a criação e desenvolvimento dos pratos e menus.   
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6º. Apreciação das Ementas/Menus 

1. Será promovida uma avaliação dos menus/ementas a participar no Festival GEO Food, 

por forma a distinguir O Melhor Prato Principal & A Melhor Sobremesa. Atendendo a 

que o Festival será alargado às 9 ilhas do arquipélago dos Açores, essa avaliação ficará 

a cargo dos clientes, através de sistema de avaliação online, com disponibilização de 

formulário para o efeito.  

2. O formulário irá considerar os seguintes critérios, para avaliação de cada um dos 

respetivos pratos (principal e sobremesa):  

a) Sabor; 

b) Criatividade; 

c) Adequação ao tema do desafio; 

d) Apresentação; 

e) Utilização de produtos locais/regionais;  

3. A votação será encerrada no final do dia 10 de junho de 2019. Após análise dos 

resultados, serão distinguidos: O Melhor Prato Principal & A Melhor Sobremesa.  

4. A seleção respeitará a melhor média dos critérios considerados: Sabor, 

Criatividade/Adequação ao tema, Apresentação e Utilização de produtos 

locais/regionais. 

8º. Sorteio de Prémio a Cliente 

1. Por forma a retribuir a colaboração dos clientes neste Festival (Avaliação dos pratos), 

será sorteado um vale no valor de 30€ a um dos clientes que preencha o formulário de 

avaliação disponibilizado para o efeito; 

2. O vale poderá ser utilizado num dos restaurantes aderentes do Festival GEO Food; 

3. O vencedor tem um período de 3 meses para utilização do vale, caso não o utilize 

nesse prazo perderá efeito; 

4. O vencedor será anunciado na página facebook do Geoparque Açores e no site 

www.azoresgeopark.com.  

 


